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En diversaj landoj la Registaro forte helpas la 
esperantan movadon. 

Por havi grandan helpon de la oficialaj instan- 
coj, estas necese havi, ĉe la Parlamento, favorajn 
deputitojn. 

Niaj Kulturaj Centroj devas sendi al ĉiuj kan- 
didatoj dokumentaron, kaj peti ilian opinion pri 
Esperanto. 

Kopiojn de la respondoj oni sendos al U. RE. E. 
(Informa Fako), kiu zorgos pri starigo de grupo de 

VORTOJ parlamentanoj favoraj al nia lingvo. 
Ne forgesu uzi grandskale "Esperanto-Actualites" 

kun niaj flugfolioj.Mendu ekzemplerojn ĉe U.P.E. 
DE LA Ne forgesu kapti ankaŭ la okazon,montri al viaj 

samurbanoj la belegan, okulfrapan migran ekspozi- 
cion; petu informojn de S-ro Lentaigne, 3 avenue 

'PREZIDANTO de la Gsillarde, 34-Montpellier. 
En tiu numero vi trovos novan liston de brik- 

oferoj por la Esperanto-Domo. La alvoko ĉiam vali- 
das (unu briko valoras l00 F.). 

Notu sur via memorlibreto "12-15 Majo 1967- Na- 
cia Kongreso, Calsis" kaj... ne forgesu sendi vian 
aliĝon. 

U.P.E. oferdonas senpagan restadon dum la Paska 
Kultura Semajno, en la kastelo Gresillon (28/3 ŝis 
3/4-1967) al niaj bonaj junaj lernantoj, elektitaj 
de niaj instruantoj. Proponojn ricevas S-ro BOYET, 
3 rue Lebas, 49-ANGERS, (G.E.E.Fako) . 

Se vi ne ŝatas vojaĝi aviadile al Tel-Aviv, vi 
ĝuos la plezuron de krozado. sur la Mediteraneo kun 
interesaj prelegoj, filmoj, dancoj, ludoj, ktp. 

Aliĝu tuj! 
René LLECH + “ALTER  
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NOVAJOJ pri I. 0. E. 

Sub la devizo "Pli valoras la 

prektiko ol centhora prediko", de la 

25-a ĝis 29-a de Julio kunvenis en 

Prego la Direkcio de I.O.E. 

Tiu unua labor-konferenco estis 

organizita de la ĉeĥoslovaka komita- 
to de I.O.E., kaj pritraktis la Jar- 

raporton, fiksis la definitivan sta- 

tuton, elektis oficialan sidejon en 

Beogrado, fiksis la laborprogremon 

rilate 1967,elektis novan direkcion. 

Ni notu, ke la du francaj direk- 

cianoj (S-ro R.Llech-Walter kaj Inĝ. 

Dettwiller) estis reelektitaj. 
Inĝ.Dettwiller aktive pertoprenis 

la laborkonferencon en Prago, kaj es 

tis komisiita sterigi la Kemi-sekci- 

on en ls kadro de la kampanjo "en- 

konduko de la Internacia Lingvo en 

la sciencojn", en tuta konsento “kaj 

kunlaboro kun la faka «organizaĵo 

13. 4, E. 
ro, informoj, kaj abonoj al IOEB. 

gazeto (monata oficiala organo IO F) 
ĉe DETTWILDER, p.ĉ.k.Clermont-ferran 
N°77979. 

SOMMAIRE — ENHAVO 
=0=0 =0 0 =0 =0 0 0 = 

Vortoj de la Prézidanto...,.....e 
Novaĵoj pri I.O.E. ....-s.sesesco 
Paska Kultura Semajno ...sesserss» 

Faldfolioj pri Roterdamo ...-e»»s» 

Skiferioj en Abelboden ..»-»»s.e»»e» 

Bela Vojaĝo (Turin) ....-seeseses 
Conseil du Mois (Ribot) ...»»»-»e 
Vivo de la GruDOJ ..-»-ssseersscceo 

KELI-kongreso emo 

Helsingôr / Norrkôping .....»es«.» 
Esperanto kongreso en Innsbruck.. 

Rotserio / ŝipa karavano al U.K... 
ATA/ITA ...esscescvosssssessvasvees 
G. E. EB. 
Memoraĵo pri Agen ....-sessssesee 
Congrès de Calais ....... 
Letero de M. Haudebine .,..»s»e»= 

J.E.PF.O. 
RECENZO .e.essscessessssscesecossos 

52-a U.K. 
Filatela Kroniko ....-sssscesseso 

Echos de la Presse ...-.-ssssssse 
Voyage American ExpresS ..-ee«s»e» 

Dons et Cotisations ...ssseesss»» 

Libro-SerVO ..-«sssssssseasssseseso 

se. te 

+... 

0000000... 

A
n
V
F
F
P
U
W
V
U
I
I
V
H
 

À 
+
 
Li
 
LO
 
O
 
D
 

XX 2 RERXKXXKXKXXXXXXXXXXXKXXXXXXX FRANCA ESPERANTISTO N? 242 FEBRUARO 1967 

   



  

  

PK DIRA 
mimi mimi) mimi mi: 

En 1967, la Paska Kultura Semajno 
okazos en la KulturDomo de la Franc- 
landaj Esperentistoj (Grĉsillon), de 
le 28/3 ĝis la 3/4. 

Tiu renkonto estas organizata per 
kunlaboro de U. F. E. kaj de G.E.E., 
tial la enregistrado de la partopre- 
nontoj estas sub la respondeco de F. 
BOYET, 3 rue Lebas, 49-Angers, kiel 
estis jam anoncite al la grupestroj. 

Dank'al subvencio de la Sekreta- 
riato pri Nacia Bdukado, oni povos 
akcepti stipendiulojn laŭ la jenaj 
kondiĉoj: 

~ esti minimume 18-jara, 
~ plulerni la internacian lingvon 

kun la celo instrui ĝin poste. 
Se tiuj kondiĉoj estas plenumitaj 

tiam la stipendiuloj ricevas: 
~ senpagan restadon en la kultur- 

domo dum la paska semajno, 
~ rabatilon (204) por la vojañel- 
„ spezoj. 
Ciuj Esperanto-instruantoj 

petataj informi siajn gelernantojn 
pri la ĉi supraj kondiĉoj, kaj favo- 
rigi la kandidatiĝon de tiuj lernan- 
toj. Ju pli estos da kandidatoj, des 
pli estos facile krei iun esperanti- 

———————— 

Okaze de la 60jara jubileo de nia 
asocio, la roterdama turisma oficejo 
eldonis, en «kunlaboro kun la Roter 
dama Esp”-Societo,belaspektan turis- 
man prospekton en Esperanto pri la 
urbo Roterdamo. 

Tiu tre belaspekta, kvankam sim- 
pla faldfolio povos utili al niaj 
grupestroj, kiel modelo, por peti de 
la urbaj turism-oficejoj samspecan 
imitadon. 

Interesiĝantoj povas peti ĝin ĉe: 
v.V.V.-Stadhuisplein 19- ROTTERDAM. 

KULTUR 

estas 

A SEMAJNO 
misi-i-i-i-: 6 

stan atmosferon favoran al preparado 
de venontaj esperanto~insturantoj. 

Praktike, la instruantoj informu 
la lernantoj, kiel eble plej baldaŭ, 
kaj post kolekto de kandidatoj, sen- 
du la jenajn informojn kiel eble 
plej rapide al S-ro BOYET, 3 rue Le- 
bas, 49 Angers: 

~nomo de la kandidato kun antaŭ ~ 
nomo (se necese, precizigi la sekson 
kiam la antaŭnomo estas ambaŭ-seksa) 

-naskiĝdsto, 
-ĝenerala kulturnivelo (studoj - 

faritaj en la francaj lernejoj), 
~esperantlingva nivelo laa kike de 

la studoj en esperanto). 
la du lastaj informoj permesos 

pli bone organizi la laboron dum la 
restado; tiuj dumrestadaj studoj be- 
zonas adaptiĝon al la kapabloj de la 
ĉeestantoj). 

La listoj de «kandidatoj estos 
transsenditaj- al la Direktoro de la 
Kulturdomo, kiu informos la kandida~- 
tojn pri la materislaj flankoj de 
restado, kaj sendos la vojaĝ-rabati- 
lon. 

SKIFERIOJ EN ABELBODEN 
(Svislando) 

“me mm mm ma lm em. mm me ee Emo mmm 

Tiuj skiferioj organizitaj de la 
Svisa Esperanto-Edukistaro daŭris de 
la 26/12 ĝis la.4/1. Dek unu gejunu- 
loj el Francujo, Germanujo,Nederlan-~ 
do kaj Svislando skiadis, vigle dis- 
kutis kaj amuziĝis. La komencantoj -— 
laŭ skiarto - profitis la lecionojn 
de S-ro GACOND,kaj ĉiuj ĝuis la man- 
ĝojn pretigitajn de S-ino GACOND. 

Sendube la krokodiloj ne ŝatas la 
neĝon, ĉar neniu el ili troviĝis in- 
ter la partoprenantoj. 
PR ne eee ne One lam suam e mea TEn rm ea sr keen om eem emi ledaj 
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Ci estas tiu, kiun faris San 

TURIN en Bulgario, kiel gajninto de 

la dua premio de la konkurso organi- 

zita dum la jaro 1965 de la revuo en 

esperanto "NUNTEMPA BULGARIO". 

Forfluginte el Ĝenevo la 16-an de 
septembro, nis samlandano estis ak- 
ceptita en Sofio de la redaktoraro 

de la revuo kaj de la komitato por 
kulturaj interrilatoj. 

Li ekskursis al la Esperanto-Domo 

sur la monto Vitoŝa, kaj per ĉiuspe- 
cej transportrimedoj, li veturis al 
plej vidindaj lokoj de la lando. Lin 

afable gvidis S-ano K. DRAJEV el So~ 

Tio; ‘ 
Tiel li vizitis la urbon TIRNOVO, 

kie okazas arkeologiaj serĉoj, bor- 
don de Nigra Maro, kun la granda be- 

lege aranĝitaj strandoj: Oraj Sabloj 
kaj Suna Bordo, le internacian foiror 

en PLOVDIV,kie li ankaŭ pilgrimis al 
la domo de LAMARTINE, kaj fine al 

la ĉefurbo SOFIO. 
La organizado de la vojaĝo estis 

perfekta: loĝado en luksaj hoteloj, 
manĝaĵoj konsistante e l bulgaraj 
specislaĵoj,komfortaj transportiloj; 
aviediloj, trajnoj, ŝipoj alvenis 
kaj foriris akurate. Aŭto-stratoj 
ebligas rapidajn translokiŝojn. Ri- 
merkinde estas la aertrafiko. Ne nur 

riĉuloj vojaĝas per aviadiloj, sed 
ankaŭ oficistoj, manlaboristoj, kam- 
peranoj. “Sur maro la ŝipo "Raketo", 
bezonas nur kelkajn horojn por ve- 
turigi la turistojn de Burgas al Ne- 

ŝeber. 
Cie S-no TURIN trovis afablan ak- 

cepton. Nultaj Bulgaroj bonvole hel- 
pis lin. Agrable memorinda estis 

vesperonen Plovdiv, kiam la loka Es- 
perantista Klubo gastigis lin. Sami- 

deenoj gvidis lin nokte ĝis pinte de 
monteto, kie oni ĝuas belegan vidon 
al la tuta ĉirkaŭanta urbo. = 

Antaŭ ol reveni aviadile al Gene- 
vo, S-no TURIN pasigis lastan vespe- 

ron inter la multnombraj esperantis- 
toj de la sofia grupo liaksim Gorki. 

element de Baden-Powell a 

CONSEIL DU MOIS 
E=mmmmmnmmmmemmer 

BADEN-POWELL et L'ESPERANTO 

Le fondateur du scoutisme avait 
compris tout l'intérêt que la langue 
internetionale présente pour la jeu- 

nesse, et il avait chaudement recom- 

mandé son étude et. son emploi; une 
"badge" d' interprĉte esperantiste 

avait même été créée. 
Cependant, la diffusion de l'Es- 

peranto dans les milieux qui se ré- 

qu'ici un peu négligée; aussi devant 
l'internationalisation rapide de no— 

tre monde actuel, il serait bon de 
reconsidérer le problème et de se 
fixer un premier objectif: que cha- 

que troupe de scouts, routiers ou 

guides possède au moins un(e) espĉ- 
rantiste, grŝce ŝĉ qui l' action in- 

ternationale au sein de la troupe 

pourreit utilement se développer. 
Four concrétiser ce but, il reste 

à envisager le moyen d' apprendre la 

longue à ceux et celles qui manque- 

raient — actuellement - de temps 

ou qui ne trouveraient pas de cours 

dans leur ville, nous proposons l' 
organisation d' un camp-stage à Gré- 
sillon au cours des Vacances 1967. 

Dans le vaste parc de la Maison Cul- 

turelle, il y a de la place pour de 
nombreuses tentes et la M.C.E. pour- 
rait servir les repas à prix modique 

L'idée est lancée; nous demandons 
meintenant à tous nos amis et lec- 
teurs de cette Revue de nous aider à 
la réaliser, en prenant contact sans 
plus attendre, avec les éléments 
scouts, routiers et guides de leur 
ville. Il est de temps de penser 
organiser les vacances prochaines. 

Dans la mesure du possible, nous 
leur demandons de nous tenir au cou~ 

rant de leurs démerches. 
A.RIBOT 

XOXOX OX OXOXOXOXOXOXOXOX OXOXOXOXOX OXO 
Tie li prezentis, per lumbildoj, 

la Kulturdomon de la Francaj Esper- 
antistoj, kastelo Grezijono. 
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KVIVA DE LA 
CRUPAI 1 

IES ANDELYS ~- Neacie Renkontiĝo orga- 
nizita de la Orléans-s 

kune kun la Andelys-a grupo, okazis 
en Ies Andelys, laŭ la jens programo 
Vendredon l0-2;: ekde la l4-a horo: 
akcepto de la gastoj — 19a horo; Ko=~ 
muna vespermanĝo, kaj varietea vesp- 
ero; 
Sabaton l1l/23 tuttaga ekskurso a 1 
Rouen, Ie Havre kaj la Ponto de Tan- 
carville; 
Dimanĉon 12/2: je la 10-e: 
de sia lando fare de japana 
tino; 
12h30: bankedo, kaj poste disiĝo de 
la partoprenintoj. 

prezento 
studen- 

=O~O=~O= 

ANGOULEME ~ Ia 4-an de decembro 1966 
==--~----- okazis en la Junulara Domo 
la ĝenerala kunveno de la ĉarenta 
esperantista asocio, kiun partopre- 
nis tridek samideanoj. 

Ila Prezidanto reliefigis la suk- 
ceson de la interŝanĝo okazinta in- 
ter la ĉerenta grupo kej la germana 
grupo de Hildesheim, urbo Zemeligita 
kun Angoulĉme. 

La kasisto sciigis la bonan sta- 
ton de la kaso, kaj la grupestroj, 
kaj kursgvidantoj informis pri sia 
agado. La plej kontentigaj informoj 
venis el Saintes, “kie multaj geler- 
nantoj vizitas la kursojn en la li- 
ceoj. Du kursoj (en Junulardomo kaj 
lernejo Jules Perry) okazas en An- 
goulĉme; dume en Aigre ĵus malfermi- 
ĝis kurso por la geknaboj de la ele- 
menta lernejo. 

Nunjara estraro:S-ro LAURENT pre- 
zidanto; S-ro BONDOIRE kasisto; S-ro 
BEJAN, redaktoro de la Bulteno; S-ro 
JONQUET, unu el la fondintoj de la 
asocio, denove eniris en la estraron 
kiel sekretarion. 

~O ~O ~O ~O =O~O ~O ~O= 

GUEBWILIER - La unuan de Janusro 67, 
naskiĝis la KULTURA ES- 

PERANTO-CENTRO "FLORIVAL" dank'al la 
iniciato de S-ano Eugene WERMELINGER 
66 rue Florival en (F.68) BUHL. 

Tiu nova grupo jam havas programon 
por la kuranta jaro; eldono de 60/90 
bildoj kaj, 9O-minutan tekston, kiuj 
rezentos ĝian interesan urbon, kaj 

ĉirkaŭaĵon; ĝi informos vin pri la 
allogaj turismaj eblecoj, vivmaniero 
de la enloĝantoj kaj ties aktivecoj, 
kaj ankaŭ pri la agado de la juna 
esperplena Esperanto Asocio. 

LE MANS -Kun granda plezuro ni eksci 
=====z== ig pri la reviviĝo de la Re- 
nault-Grupo, kiu antaŭ kelkaj jaroj 
montriĝis tiel vigla. La prezidanto 
estas nie amiko Bernard MICHEL. Nia 
plej elkora deziro estas, ke litrovu 
inter la Renault-laboristaro kelkajn 
samideanajn elementojn,kiuj lin efi- 
ke helpos por vigligi la grupon, kaj 
igi ĝin fruktodona sur la Internacia 
kampo de Amikeco. 

MONTELIMAR - Esperantista kooperati- 
—— vo zorgeme gvidata de Sro 
Lentaigne (F.D. de UBA en Montpelier 
sterigis cirkulantan 
pri la Esperanto-libro. Post Mont- 
pellier kaj Nimes, t i u ekspozicio 
estis vizitata de la publiko de Mon- 
telimar de la 19a ĝis la 27a de Nov. 
en la sidejo de la esperanta loka 
grupo. 

La ekspozicio estis anoncita pere 
de 8.000 prospektoj deponitaj e n 
~u leterskatoloj de la urbo, kaj 
disjetitaj sur la stratoj de la 
najberaj urbetoj. 

La lgan de Nov. okazis la oficiala 
malfermo, sub la prezidanteco de la 
deputito-urbestro S-ro PIO, eks~ mi- 
nistro, kiu dum preskaŭ unu horo kun 
intereso vizitis la ekspozicion. Le 
Deputito kaj la aliaj oficialuloj 
nome liceestro, direktoro de la Ju- 
nulara Federacio, prezidanto de la 
turismoficejo kaj aliaj, miris pri 
la graveco kaj valorode la Esperanta 
literaturo. Dum sia parolado, la 

ekspozicion — 
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Deputito agnoskis tiun gravecon, kaj 

diris, ke li ne supozis antaŭe, ke 

Esperanto havas tiel valoran litera- 

turon. Ses ĵurnalistoj ĉeestis, kaj 

aperigis artikolojn kun fotoj enkvar 

gazetoj. Dum unu semajno la publiko 

vizitis la ekspozicion, kiu, poste 

estis prezentita dum unu tago, en la 

Liceo, kie la liceanoj povis ĝin vi- 

zitis. 6 
Le ekspozicio estas «aranĝita en 

12 kofretoj; ĉiu kofreto hevas iun 

temon: originala literaturo, prozo 

kaj poezio, diverslandaj tradukitaj 

literaturoj,pri iu verkisto; Shakes- 

peare, pri Japanujo, tradukoj de la 

franca literaturo,politiko, religio, 

filozofio, scienco, k.t.p....sed kio 

plej multe plaĉis ~ aŭ mirigis - es- 

tis la "Dia Komedio" kaj la tradukoj 

en Esperanto. " 

Oni nur povas konsili al ĉiuj 

rupoj orgenizi tien ekspozicion, 

ĉar neesperantisto tute ne scias pri 

nia literaturo, kaj post tia infor- 

medo li konsideras Esperanton kun 

pli da intereso. | 

PAMIERS ~ Ges~oj PO N S, lerninte la 

lingvon,komencas utileag- 

di kaj propagandi; senbrua sed fruk- 

toporta laboro,dank'al kiu kelkaj no- 

vaj samideanoj eklernas la lingvon. 

Junulara gazeto REFIETS ekinteresiĝ- 

is pri nia lingvo, kaj deziras ĉiu- 

semajne aperigi artikoleton pri ĝi. 

PONTARLIER = Le ĉi tiea grupo funk - 
——-— ~ cias bone; kursoj okazas 

regule: 16 komencantoj, 10 daŭrigan- 

toj en vesperaj publikaj kursoj. 

Ni ne sukcesis organizi kursojnen 

lernejoj. 
ds 

int mimi et mi me mimi mi mi mi mé -)     

La 20-2 KONGRESO DE K.E.L.I. okaz0s 

en “un en TORRE PELLICE, de la 22-a 
ŝis la 29-a de Julio. Plena kotizo 
de kongresan(in)o estas 130 ned.gld. 

Pliajn informojn donos al vi la Se- 

kretariino F~ino Tini PUTTO, en EDE, 

(Ned.) Schaapsweg 139. 

  

HEDSINGOR 
msmmmmmsmmeznssrzeze= 

La Internaciaj Feriaj Esperanto — 

Kursoj okazos de la 23a ĝis 308 julio 

en la Internacia Altlernejo (tute 

moŝernipgita) de Helsingor (Danlando) 

Venu por ĝui belan ferio-sema jnon 

en vere Esperento-rondo. Prospektoj 

senpage haveblaj ĉe L.-PRIIS, Inge- 

mennsvej 9, AABYHQJ (Denlendo). 
le aŭtunaj feriaj esperanto -kur- 

goj okazos en la altlernejo JUNAJ 

HEJNOJ ĉe AARHUS de la 15a ĝis la 21 

de oktobro 1967. Programo provizora 

estas jem havebla je la sema adreso. 

—m—— —— nnna 

EKEKKKKKERXXKXXXKKXXKXAKKKXXKXKXKXXX 

NCO“RR(K.O PINO 

=i-i=-ti-f-i-!i-i-i-i- 

ecceptera cette annĉe le Congres de 

la Fédération Suédoise Esperantiste. 

A cette occasion fonctionnera un bu— 

reau postal temporaire, avec oblite- 

ration speciale (pendant les fĉtes 

de la Pentecote). 
On peut dès maintenant commander, 

a ESPERANTO = KLUBO de Norrkôping, 

poêtfako 49, Norrk6ping (Svedujo) la 

gérie de trois enveloppes philaté - 

liques, contenant chacune une certe 

de "glumarkoj", au prix de 9 coupons 

rĉponse internationaux. 

—————————————————— a” 

XXOXXOXXOXXOXXOXXOXXOXKOXXOXXOKXOXX O AA FSF FSF — 

ESPERANTO-KONGRESO EN INNSBRUCK 
=m=ezemzmmm==mmuenzmzrzezezeemeemmeeerez=zo 

Por la lasta semajno de Julio 67, 

la Aŭstria Esperanto-Federacio pre 

paras gravan aranĝon: 
EUROPA KONGRESO ESPERANTA ~- INNSBRUCK 

La du ĉefaj temoj estos: Eŭropa = 

Esperanto-Revuo kaj Eŭropa-Esperanto 

Servo Turisma. 
Petu aliĝilojn, kaj unuan oficia~- 

lan bultenon de Esperanto-Centro, 16: 

Fünfhausgasse, A.1150 WIEN(Aùstrio), 

kaj sendu le pagon al U.F.E. kiu es~ 

tas peranto por tiu okazaĵo. 
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Kongreso de 
kiu 

enha— 

ROTARIO ~ La Intermacis 

ses=m==  ROTARY-INTERNATIONAL, 

okazos en Nice dum majo 1967, 

vos esperanto-budon. 

Amase sendu salutojn, 

kaj bondezirojn. 

Adreso: ROTARY — Hôtel Negresco - 

O06.NICE. 

gratulojn, 

———-———————————————————
————— 

EXOOXXOOKXOOXXOOXXOOXXOOXXOOK
XOOKXOO 

ŜTPA KARAVANO AL TEL - AVIV 

La gesamideanoj, kiuj ne ŝatas 

vojeĝi aviadile, povos ĝui la ple- 

zuron de krozado al Tel - Aviv,urbo 

de la 52-a U.K. de Esperanto. 

Sur la ŝipo okazos kursoj por ko- 

mencantoj, interesaj prelegoj, kon- 

certo, kino, dancoj, ktp... 

La Ŝipo "Moledet" foriros el llar- 

geille la 25-an de julio kaj revenos 

êe la sama haveno la 16-an de aŭgus- 

to. Oni antaŭvidas haltojn en Napolo 

Ateno, Cipro, oj diversajn ekskur- 

sojn en Israelo (minimuma prezo, kun 

komplete pensiono: 1.200 F.) 

Detalajn informojn sendos 5-ro R 

LIECH-WALTER, 5 quai Vauban, en Per- 

pignan (66) kontraŭ p.m. je 0,30 F. 

o ————————————E—7—— 
FFF FE RER EF EE RER EEE EEE EEE 

pola Joe deziras interŝanĝi 
restadon en sia urbo kontraŭ res- 

+ado en Tel-Aviv, dum la univer- 

gala kongreso. 
Bonvolu skribi al S-ro BRONOWSKI 

Ochaby 40, Pta-Skoczox 

Pow Cieszyn, Pollando. 

———————————————
—— 

XXXXAXAXXXXXXXXXXAENKXEXXKEXREE
ENAXX 

Pour vos Elèves 
Manuel Chevet-Varnier......... 8 FTsS 

pour vos Loisirs 
Tio, kion mi kredas (Rostend). 3 Frs 

=Q=o~OoO= 

A JI A 

Pri la konjugacio aperis pluraj studoj: 

NE KIEL METER! de Raymond Schwartz, en Kol- 

mass. lekto de Franca — Esperanto- 

Instituto n°9 — eldono de U.F.E. 

ESPERANTO —- MODERNA LINGVO, de Setĉla, Vil- 

ssss=smsasssmmas==s=ss=zmzssm=z -bOFg kaj Stop- 

Bdwitz - eldono: Helsinki 1965, Fonduso Es- 

peranto 

VOJAGO INTER LA TEMPOJ, de K. Kalocsay - el- 
———aarJMos) Stafeto. 

Tiuj tri verkoj, kiuj koncernas aparte la 

gramatikajn fakulojn kaj la instruantojn de 

la lingvo, kompletigas la dosieron de la 

"Simpozio pri Ata/Ita". 

Pri la temo la Franca Movado memorigas la 

rezolucion de la 54-a Nacia Kongreso, akcep- 

titan de la ĝenerala kunveno en Bauge la 21- 

ab dz aprilo 1962: 

"konsiderante, ke per la uzado en esperanto 

"de particip-sistemo tute nekonforma al la 

"Fundamento, oni rompas la lingvan unuecon 

"kaj, per tio mem grave endanĝerigas la ek- 

"ziston de Esperanto; 

1) malaprobas la subtenantojn 

"damenta particip~sistemo; 

"o) invitas ĉiujn esperantistojn praktiki la 

"lingvon laŭ la modeloj de la Fundamenta Ek- 

"sercaro de la verkaro de D-ro Zamenhof; 

3) atendas de ĉiuj gvidantoj de la Esperanto 

"movado senŝancelan fidelecon al la Fun- 

de la nefun — 

"damento (Gramatiko kaj Ekzercaro); s, 

"4) komisias la Estraron de U.F.E. zorgi pri 

"tio, ke estu propagandata en Francujo, sub 

“la nomo ESPERANTO, sole kaj ekskluzive "La 

"Lingvo Internacia de D-ro Esperanto", kiel 

"li mem uzadis ĝin konforme al la Fundamento 

“de Esperanto; 

5) “kaj komisias U.F.E. inviti ĉiujn landajn 

"asociojn-al kunagado por defendi la Zamen 

"hofan Esperanton kaj konservi la unuecon de 

" 3 " 

la lingvo... (p.g.Ne209 —- Junio 1962 p.76). 
=i=i=i~i=i nn um mm tm em mt mimi mimimss 

TRES TT Lan me dense en den ee Le Te Te eme TETE 

ANTO-ACTUALITES . . .ESFER/1.TO—ACTUALIT 

ES-ESPERANTO-ACTUALITES... ESPERANTO 

ACTUALITES . . ESPERANT O-ACTUALITES..e 
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KIU POVAS HELPI ? 
Le Mat nm an SJ MEMO ST, ME MS EI OS ORAJ. a SD SEG 

Cu vi povas helpi al mi, kaj mon- 
tri al niaj geinstruistoj praktikec- 
on de Esperanto? Kial? 

Mi bezonus peri korespondadon in- 
ter ĉ. 20 gelernantoj, kiuj komencis 
lerni la francan lingvon. 

Tiuj gelernantoj en la jaro 1967, 
dum la libertempo dezirus pasigi 14- 
tagan restadon en irras, interŝanĝe 
per la l4taga restado en nia 40.000 
de enl.urbo ZILINA (meza Slovakio), 
inter belegaj montaroj. Estas eblaj 
ekskursoj al "burgoj",kavernoj, kas- 
teloj, montero, kuracbanejoj, ktp... 
laŭ deziro. 

Kun akompano de (eble) 
truistoj. 

Se estos intereso, cetere pere de 
letero al kadislay HANZEL, - L.B.l.- 
Hliny~IV ZILINA (Ceĥoslovakio). 

=O-O~O-O-Oo- 
Instruistino en pola 

liceo ege deziras viziti 
dum julio ~ aŭgusto 1967. 

ĝi ~ altinstruista sinjorino ~ es- 
tas 60 j. kaj kiel sperta, longjara 
instruistino estas bone salajrata. Ŝi 
estas tre vigla kaj bonhumora, bone 
scianta la frencan lingvon. 

Si estas preta bone kaj kore gas - 
tigi en sia hejmo kaj en Pollando, 
unu francan instruistinon, kiu dezi- 
ras reciproke viziti Pollandon, ka jj 
reciproke gastigi ŝin en Francujo. 

Sin turni al S-ino Profesorino M, 
NIKOSIEWIOZ, Pedagogia Liceo, WROCLAW 
ul. Swierczewskiego 27 (Pollando) 

~O ~O ~O =O~O- 
Kiu bonvolus akcepti hejme hunĝa - 

ran fraŭlinon, kiu deziras plibonigi, 
sian franc-lingvan povo-scion, por 
iĝi instruistino de la franca lingvo. 
Bonwolu skribi al S-ro SZEKELY Imre ~ 
SZEGED, Lenin krt 61 (Hungarujo) 

2 geins-~ 

pedagogia 
Frencujon 

ESPERANTO ET CULTURE ~ oficiala or- 
gano de Ĝ.E. ed. S-ino J. VINCENT 
rue des O(iseaux, 27-Les Andelys. Ma= 
tŝĉrialon por "E. k 0." oni sendu an= 
taŭ la 5-a de la monato. 

GRAVA ALVOKO, al starigo de 
ompleta sto de haveblaj kursoj 

ĉiuj gvidantoj de Esperanto-kursoj, 
instruistoj aŭ ne, estaj petataj 
plenigi la ĉi suban demendaron, kaj 
sendi kiel eble plej frue al S-ino 
J. VINCENT: 
titolo de la lernolibro: 
nomo de la aŭtoro(j): 
eldonejo ~ prezo — formato: 
nombro da lecionoj: 
ĉu ĝi estas rekta aŭ gramatika me- 
todo? kaj por kiu aĝo ĝi estas des- 
tinita — 
aliaj komentoj: 
Nomo kaj adreso de la kursgvidantos 

cele 

misisi-isisi-i-i-i-f-!l=t!-!-!:;=-:-;-; 

Le Kongreso de G. E. E. okazos en 
TOULOUSE la 3l-an de marto kaj la l- 
an deaprilo 1967. Vidu informon en 
la venonta numero de P.E. Detela 
cirkulero estas je dispono de kon- 
gresontoj. Petante fin, sendu ankaŭ 
adresitan kaj afrankitan koverton al 
Groupe des Espĉrantistes de l'Ensei- 

ement (G.E.E.) 3 rue Roquel2sine en 
(31) TOULOUSE. 

—;;qx~~~~ —— o —— 
mxmx mx mx mxmxmxmxmx mxmxmxmxunxmxa xm xmx 

MEMORAĴO pri la KONGRESO en AGEN 

  

la festparolado de D-ro ALBAULT 
estos surdiske eldonita en tute lim- 
igita kvanto. Vi povas ankoraŭ mendi 
ekzemplerojn urĝe sendante po 30 P.F 
aŭ 86 steloj el la konto de D-ro AL- 
BAULT (608 - 30 Toulouse), ĉer estos 
presita la ĝusta nombros ne eblos 
poste havigi al si la diskon. 
mi-pi-i-isisi=ilil!i-I-!l!-I!-i!-I!-!=i-!- 

Pola junulo deziras interŝenĝi - 
restadon en sia urbo kontraŭ restsdo 
en Tel-Aviv dum le universala kongre 
so/ Bonvolunskribi al S-ro BRONOWSKI 
Ochaby 40, Pta Skoczox, Pow Cieszyn. 
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59-a Nacia Kongreso de Esperanto 
5-a Markola Kongreso 

  

  

12 -15-a de Majo 1967 CALAIS 
  

  

President d'honneur : M. Jean TOMASI, prefet du Pas-de-Calais. 

President : M. Jacques VENDROUX, député-maire de Calais, vice-président du Parlement Européen. 

Membres : M. Henri COLLETTE, député. 
M. Bernard CHOCHOY, sénateur, président du Conseil Général du Pas-de-Calais. 

M. le Recteur Guy DEBEYRE, de l'Académie de Lille. 
M. Paul ZERKOVITZ, sous-préfet de Calais. 
M. Xavier DOGNIN, président de la Chambre de Commerce et d'industrie de Calais. 

M. Yves LAPORTE, inspecteur d'Académie du Pas-de-Calais. 

M. Lucien PICKAERT, inspecteur d'Académie adjoint. 
M. Gilbert BARAS, président du Centre Culturel du Calaisis. 

INFORMOJ 

KONGRESEJO : Urbodomo de Calais. LOĜADO : 

SEKRETARIEJO : 178, Chemin Castre, 62 - Calais. Hotelo 1-a kategorio : 12 ĝis 17 F.F. po ĉambro. 

PAGO : al Fernand DITACROUTE, C.C.P. «2-a « 718 BI809'F.P. «= « 

Lille 2303-96 au per bankĉeko. «3-a « : 24 Bis 30 FF. « « 
— Ni aparte akcentas la neceson rezervigi kiel eble 

ALIĜOJ : plej rapide la necesajn ĉambrojn, NEPRE antaŭ la 

Ĝis 15-3-1967 7 F.Fr. - Familianoj k. Stu- 10-a de Aprilo. Antaŭpago de minimume unu nok- 

dentoj : 4 F.Fr. to estas postulata por la rezervado. 

Post 15-3-1967 : 40 F.Fr. - Familianoj k. Stu- — Junulargastejo kaj taŭgaranĝita kampadejo : petu 
dentoj : 6. F.Fr. informojn. 

Honora aliĝo 6 F.Fr. (rajtigante ricevi in- 
signon kaj kongreslibron 
por tiuj, kiuj ne Ĉeestos). 

Por Eksterlandanoj : SENPAGA. 

LIMDATOJ : 

Aliĝo al la Kongreso : ĝis la 30-a de Aprilo. 

Loĝado : ĝis la 10-a de Aprilo. 

SABATA EKSKURSETO 
Per aerglita ŝipo : 

DIMANĈA BANKEDO : 

“40 F.Fr. (pagebla surloke). 

Je la 13-a horo. — Prezo : 18 F.Fr. 

LUNDA EKSKURSO : 
(Inkluzivas tagmanĝon) : 22 F.Fr. 
Suplemento por promenado sur la lageto : 4 F.Fr. 

por unu boateto, 4 sidloka, por 2 horoj. 

ALIĜO al la 59-a Nacia Kongreso 
(5-a Markola Kongreso) 

(SENDOTA : 178, CHEMIN CASTRE - (62) CALAIS 
La Subskribinto, 

NOMO! 3 SU EK SK ne. . AMANNOMO $' „2 sven pres sn Pi Koso a e kea os kajo 

elroso..: zis Ex A A UNA e LI PO PERDADO OR Glalirk „mun. dejultk agalanto- (Me 4 espo 

aliĝas al la 59-a Nacia Kongreso de Esperanto. 

Eu Od sve Vos: familianoj akompanos min. 

Mi partoprenos la sabatan ekskurseton. (1). 

Mi partoprenos la lundan ekskurson (tagmanĝo inkluzive) (1).. 

Mi sendas, kune kun mia aliĝilo, al la 59-a NACIA KONGRESO DE ESPERANTO : 

— bankĉeko, aŭ poŝta ĝiro al P.ĉ.K. je la nomo de F. DITACROUTE (1) laŭ la jena detalado : 

        
„kongreskotizo je F.Fr. 7 = „. (ĝis 15-3-67). 

« « 4 = (famil. k. student.). 

« «  10= … (post 15-3-67). 

« « 6 = . (famil. k. student.). 

… honorkotizo « 8 = 

„. dimanĉa bankedo « = 

lunda ekskurso iu 22 = 

„. (1 nokto po ĉambro). „. antaŭpago por hotelo je 

persona donaco 

  

li 

  

Sume = ....... 

„e fervojajn kongresrabatilojn. 

  

Krome, mi deziras ricevi



VENDREDO 12 : 

De la 14-a 

SABATO 13 : 

Matene : 

00 : 

00 : 

00 : 

„30 d 
ĝis : 

: Kunsido de la Markolanoj. 

14 h. 

17 h 

18 h. 

19 h. 

22 h. 60 

DIMANĈO 14 : 

  

PROGRAMO 

: Akceptado de la kongresanoj ĉe LA MAISON DU TOURISME (Turismoficejo) apud la staci 
domo — Malfermita ĝis noktomezo. 

Akceptado de la kongresanoj ĉe La Maison du Tourisme. 

Marekskurseto per aerglita ŝipo. 

Kunsido de la Delegitoj de U.E.A. 

Libera tempo por manĝado. 

Kunsido de la Konsilantaro de Union Francaise pour l'Esperanto. 
Kunsido de diversaj komisionoj. 

  

7 h. 00 : Katolika Diservo 

8 h. 00 : Protestanta Diservo aŭ vizito de la urbo. 

9 h. 00 : Malfermo de la Kongreso — 1-a laborkunsido. 

12 h. 00 : Oficiala akcepto de la Urbestraro. 
Komuna fotografado. 

13 h. 00 : Bankedo ĉe « Salle Centrale », rue de Vic. 

16 h. 00 : Libera promenado. 

17 h. 00 : Folklora k. distra vespero (1-a parto). 

19 h. 00 : Libera tempo por manĝado. 

20 h. 30 : Distra k. kultura vespero (2-a parto). 

LUNDO 15 : 

8 h. 30 : Dua laborkunsido. 

11 h. 30 : Fermo de la kunsido. 

12 h. 00 : Ekskurso al Clairmarais (apud St-Omer) per aŭtobuso. 

13 h. 00 : Komuna tagmanĝo ĉe « Le Grand St-Bernard » apud la lageto. 
Promenado — Ebleco de kemado sur la lageto. 

17 h. 00 : Reveno al Calais, ĝustatempe ĉe la Stacidomo por la reirveturo ĉiudirekte. 

OĜADO EL 

Mi alvenos Ia nr. Je 1 mm. MOTO per aŭto — fervoje (1). 

Mi reforiros la 

  

Mi deziras okupi en hotelo 1-2-3-a kategoria : (1). 

  

ĉambro ("kun MO I e a, persona (j) je ............ Fr. (proksim.). 

ĉambro “() kuno ulj 5... IO)... p ka persona" (J' [e „uo s.o. Fr. (proksim.) 

„„bamDbro OJ “kun vm os lito () (i persona (j) je ..........Fr. (proksim.). 

(Subskribo) 

la. . 4867. 

  

(1) Forstreku la senutilajn vortojn.



QUE FAIT L'U.F.E.? 

  

e L'UNION, par tous ses movens, s'efforce de faire connaitre la Langue Interna- 

tionale aupres des Pouvoirs Publics et aupres des autres associations francaises. 

@ Le Comité d'Information de l’UNION, notamment par son service des relations 
extérieures et son service des relations avec la presse, recueille toutes les in- 

formations qui paraissent en France sur l’Espéranto, et prépare les documents 

et les communiqués nécessaires pour renseigner les journalistes et l'opinion 

française. 

@ L'UNION organise tous les ans « Le Congrès National d’Espéranto » et « La Se- 
maine Culturelle du Château de Grésillon » qui permettent à tous les espéran- 

tistes français de se rencontrer, de se connaître, et de manifester le rôle prati- 

que et culturel de la Langue Internationale. 

QUE PROCURE L'U.F.E.? 

e L'UNION ĉdite « La Revue Francaise d'Esperanto » qui presente des articles 
d'ordre culturel et littéraire, des nouvelles intéressant l’ensemble du mouve- 

ment français pour l’Espéranto, des critiques sur les livres récemment parus; 

et un bulletin d’information « Espéranto-Actualités » adressé à l’ensemble de 

la presse française, aux stations radiophoniques, à la télévision, et à de nom- 
breuses personnalités choisies en raison de leur influence sur l'opinion 
publique. 

@ L'UNION, par son service de librairie, centralise les commandes, opère les 
transferts à l'étranger, procure à ses membres toutes sortes de livres, quel 

qu’en soit le pays d’origine. 

@ L'UNION facilite l'édition de certaines brochures, la coordination des tour- 

nées de conférences, la recherche de correspondants à l'étranger, l’organisa- 

tion d'expositions, la participation aux Congrès Internationaux et aux Rencon- 

tres Internationales, le fonctionnement des cours par correspondance, la créa- 

tion de nouveaux cours (en particulier dans les écoles), la distribution de 

tracts, de films ou de bandes sonores aux Centres Culturels Locaux; elle sou- 

tient l'INSTITUT FRANÇAIS D’ESPÉRANTO qui assure par ses examens le 

niveau de connaissance de La Langue. 

QUE, CONSTITUE L'U.F.E. ? 

® L'UNION est la plus ancienne association française pour l'Espéranto : fondée 

en 1898, elle représente une tradition, et elle n’a d'autre but que de faire pro- 

gresser l’Espéranto ; elle possède la plus grande bibliothèque d’Espéranto exis- 

tant en France. 

@ L'UNION, par son affiliation à l'Association Universelle, rattache ses membres 

à la communauté générale des espérantistes, et met à leur disposition le ser- 

vice unique des Délégués et des Délégués, Spécialisés, disséminés à travers le 

monde. Elle est membre du Comité Français des O.N.G. (organisations non- 

gouvernementales auprès de l’U.N.E.S.C.O.). 

@ L'UNION, par son Secrétariat permanent à Paris, constitue en un mot le seul 

CENTRE NATIONAL DE L'ESPERANTO EN FRANCE : plus les membres seront 

nombreux, plus grands seront les moyens et plus fructueux les résultats. 

L'UNION FAIT LA FORCE. 

frproverroroveocooDeOCOELELELOEELEEELEEEELOLEEEOLEOEOEOELOOOGOLELLELEAX.  
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Marrons Glacĉs 

Tous Produits aux Marrons 

Confitures de Fruits 

IBtablissements 

Clĉment FAUGIER 
PRIVAS 

Ardèche -- FRANCE 

Depuis 1882 

End ELL DO ENO LEL TANAAODODOLA ATOLO KELO ; 

CAMPEURS ! Aux portes de la Provence en- 

soleillĉe, dans un site grandiose, à l'entrée 

des gorges sauvages de l'Ardèche, entre les 

célèbres Avens d'Orgnac et de Marzal, près 

du majestueux Pont-d'Arc, vous ferez halte 

au TERRAIN de Camping Municipal, Dr. L. 

L. ZAMENHOF, crĉateur de l'Esperanto. 

10 % de rabais aux Esperantistes titulaires 

de leurs cartes. 

Le Camp Zamenhof est jumelé avec le Camp 

de Primoŝten, pres de Ŝibenik (Dalmatie). 

La Municipalite esperantiste de Vallon-Pont- 

d'Arc, premiĉre cite mondialisĉe de l'Ardè- 

che, centre de Sports Nautiques et de pé- 

léologie, haut lieu du Tourisme International, 

vous souhaite la bienvenue. Documentation 

S.l. 07-Vallon (0 F 50 pour réponse). 

A
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OLE RAMBY : NOVAĴO ! 

NATURA NUTRADO 

Ĵus aperis tiu 14-paĝa broŝuro tradukita el la 

dana de Betty Larsen. Kun bele ilustrita ko- 

vrilo. 

Natura nutrado estas rimedo por regenerado 

de la organismo, Ĝi helpas konservi vian sa- 

non. 

La broŝuro kostas Fr. 1,20 (Eldono de SAT. 

Paris). Mendo ĉe U.F.E.-C.C.P. Paris 855.35. 

Abonu ĉinan Esperantan gazeton 

      

EL POPOLA ĈINIO 

Sinteza, dumonata, 40-paĝa, 19 x 2o CM., 

  

R riĉe ilustrita kun multkoloraj kovrilo kaj bil- 4 

dopaĝoj ; bezonata de diverslandaj esperan- 

tistoj por koni la novan Ĉinion. 

Abonkotizoj : 

Por l-jaroi 300PF 

Por 3-jaroj : 6.00 F.F. 

Por :2-jaroj.: : .:450.,F.F. 

Favoraj Donacaĵoj : 

1 - Ĉiu, kiu abonas nian gazeton antaŭ 

15/apr./1967 ricevos senpage Unu ekz. 2 

de d 

ESPERANTA KALENDARO, 1966 

$ 2 - Ĉiu, kiu sukcesas varbi por ni novajn 

abonantojn antaŭ la menciita dato, rice- 

vos difinitan donacaĵon laŭ sia atingo en 

la varbado. 

Abonu ĉe : 

Union Francaise pour l'Esperanto 

34, rue de Chabrol, Paris-10° 

Detalon pri la varbado kaj provspecimenon de 4 

la gazeto bv, peti ĉe nia peranto aŭ rekte ĉe 4 

ni. 

Libroservo de Cina Esperanto-Ligo 

PO. Kesto 313, Pekino 

Ĉinio 

 



Kvankam estis projektite, ke mi 
restu en Hindujo nur unu jaron, la 
cirkonstancoj devigis min resti en 
tiu lando dum ses kaj duonjaroj. Ne 
estas eble unu priparoli detale 
miajn multajn diversajn okupojn, tre 
veriajn, nek miajn malfacilaĵojn ri- 
late al ili,ĉar mi,devis lukti pres- 
kaŭ sola kaj pagi mian poresperentan 
leboron pere de Cr lecionoj 

Mi nur diru, ke mi gvidis precipe 
30 kursojn en Delhi, New-Delhi, kaj 
ties foraj kvartaloj. Okaze de in- 
ternaciaj konferencoj, mi preparis 
informilojn kaj tredukigis ilin en 
anglan lingvon,tajpis, multobligis k 
disdonis ilin. Plurloke mi faris pa~- 
roladon pri nia lingvo, redaktis in- 
forman libreton pri Hindujo kaj Vver- 
kis kaj prizorgis korespondan kurson 

Korektante la taskojn de miaj 
lernantoj, mi ekkorespondis kun ili, 
ankaŭ kun izoluloj, dissendis al ili 
gazetojn kaj informilojn al interes- 
iĝentoj, akceptis aliurbajn aŭ eks- 
terlandajn esperantistojn ktp... 

Dum vojaĝo kun lernantino en Ke- 
rala, la plej suda ŝtato de Hindujo, 
mi prelegis pri Esperanto en kolegi- 
oj de diversaj urboj, parolis por la 
radio kaj havis diversajn intervju- 
ojn kun la lokaj ĵurnalistoj. Tio 
vekis grandan intereseon kaj venigis 
miajn unuajn perkorespondajn lernan- 
tojn. 

Du biciklaj akcidentoj en 1963 
tre ĝenis mian laboradon, ĝis mi po- 
vis denove marŝi preskaŭ normale. 

Dume lerninto klopodis instrui kaj 
nuntempe denove faras tion en Delhi, 
kie, post mia unua kurso tie, fondi- 
ĝis biblioteka klubo. Kreiĝis ankaŭ 

la Hinda Instituto de Esperanto, kiu 
laboras tute sen mono „ bedaŭrinde 
dank'al la sindonema sekretario, al 
kiu mi lasis multe da farotaĵoj. 

la 6-an de Julio 1965, mi enŝipi~ 
ĝis en Bombaj,,por Kobe en Japanujo, 
sed pro akcidento al le ŝipo en Sin- 
gapur, mi ekflugis de tie la 16-an 

'kaj alvenis samtage al Tokio. Tie mi 
partoprenis la U.K,„-on ĝojante esti 
kun gesamideanoj, kaj venis poste al 
Kameoka, ĉe Oomoto, k i u okazigis 
postkongresan festivalon. 

De septembro ŝis meze de decembro 
mi gvidis kursojn por komencantoj: 2 
en Kameoka po 2 lecionoj ĉiusemajne, 
kea unu en Kioto unufoje semajne. E n 
oktobro, mi gvidis semajnfinan semi= 
narion por diskonigi la Cseh-metodon 
en. suda urbo de la centra parto de 
la lendo. 

'Je jarŝenŝiĝo mi hevis alian kvin 
tagan, en la Centro de Oomoto, en 
Kameoka, kun peralela re pidkurso por 
demonstracii miajn informojn pri la 
rekta metodo. Demonstrecion mi faris 
antaŭe dum la Japana Esperanta Kon=- 
greso en Tokio, en oktobro, kaj en 
lernejo de Kioto en decembro. 

Komence de 1966 mi instruis deno= 
ve en Kameoka kaj en Kioto, por ko- 
mencantoj kaj deŭrigentoj, kaj en 
ĵus fondita blubo en Takacuki, por 
komencantoj.Dume mi gvidis du rapid= 
kursojn, iom for de Kameoka, en iu 
suda, alia norda urboj. De tempo al 
tempo, mi preparis artikolon por es= 
peranta aŭ japana gazetoj, kaj even~ 
tuale tradukis aŭ korektis laŭ ies 
deziroj, en la Internacia Fako de 
Oomoto. 

Kaj mia korespondado stagnadis... 

Madeleine HAUDEBINE 
Ekuzazmzazmmmammmmnmodm 

nummmamnmnmnmumnmo mun munm mmm mnnmnmnmnmnmnmmnmujmmnmn mim uuu MMM 
Julienne RASOARIMANANA kaj Eugene 

RAVELOSON geedziĝis la 31-an de de- 
cembro 1966 en Tananerivo. 

Niajn gratulojn kaj bondezirojnal 
tiu nova esperantista paro. 

—0 0 One 

OBJEKTIVA VIVKONCEPTO „ne povas esti 
kontraŭa al scienco. Gia bazo nepre 
estas faktoj kaj scienca pensado. Pe- 
tu senpagan faldprospekton ĉe larti- 
nus=Instituto, Mariendalsvej 94 — 96 
KOFENHAGO F (Danlando). 
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Junulara 

Bsperantista 

Franca 

Qrgenizaĵo 

Dum Pasko JEFO organizos Nacian Ren- 

kontiĝon en Grĉsillon. De du jaroj, 

oni diris al ni, ke la gejunuloj ne 

povas kunveni amase dum Pentekosto 

pro la ekzamenoj, kaj kiuj instruas, 

tiuj laboras sabate. 

Do dum Pasko, la 
ĝeni. Kontraŭe du 
tos la plej teŭga 

ekzamenoj ne povos 
monetoj antaŭe es- 
momento por ŝenĝi 

iom viajn ideojn, kaj ripozigi vian 

cerbon. Plie le restado daŭros kvin 

tagojn, kaj tiuj, kiuj volos iom la~ 

boreti dum la sekvanta semajno povos 

resti en Grĉsillon je la Kultura Se— 
majno de U.F.E. Nenia malhelpo povos 

ĝeni vin. Ni do fidas je vi, por ke 

vi venu amase al Grĉsillon. 

la programon ni sendos al vi. Eble 

eĉ kiam vi legos tion, vi ĵam havos 
iun programon. Ni insiste petas al 

ĉiuj grupoj de du aŭ pli da membroj, 

prepari ion por la distraj vesperoj, 

kaj ni petas vin,informi nin pri kio 

temos, kaj la daŭro de via prezenta- 

do. Ni estos inter amikoj, do ne ti- 

mu: ĉiuj devos partopreni en la pro- 

gramo. 

Jen la terifo por aliĝo: 
antaŭ la 1-a de marto:membro de JEFO 

5 F,.; nemembro: 10 F, 

  

ost la l-a de marto: membro de JEFO 

5 F.3 nemenbro: ES, 

Taga Restadprezo: 22-27/3 23-27/3 
rezo 

aparta 100 Fr 80 F ex 

3-persona 80 F 64 F 20 F 

komuna 65 F 52 F 18 R 

La taga prezo rilatas al malpli.ol 

tri taga restado. 
=i=i=imi=l-f[-![-feI-ii=[-[lI]-[-lI- t-i) 
ROMANS ~ La l6-an de oktobro 1966 ok 

=====s= gejunuloj ĉeestis la depar- . 
tementan kunvenon en Valence. Ia 18- 

en de oktobro la gejunuloj helpis en 
la jara galao organizita de "BONA 

STELO". La 20-an de oktobro la grupo 

malfermis kurson: ok gejunuloj daŭre 
sekvas ĝin. La 26-an de oktobro kaj 
la 9-an de novembro S-ro CATIL paro— 
lis en la urbdomo pri sia vojaĝo al 

la Internacia Kongreso de Esperanto, 

en Budapeŝto. Le ll-an de novembro 
interkona vespero okazis inter la 
novaj kaj aktivaj membroj. 

Jen la ĉefaj punktoj el la rapor- 

to kiun sendis Jo CATIL pri tiu ĉiam 

vigla grupo. 

AIX-MARSEILIE - La 8-an de decembro, 

okazis kunveno ĉe la 
Beletra Fakultato, kiun ĉeestis pli 
ol dudek neesperantistoj. 

Okaze de la Zamenhof - festo, la 
grupo prezentis teatraĵon, aranĝitan 

de la grupo el la “Vivo de Zamenhof" 

de PRIVAT. Tiu teatraĵo havis gran=- 
dan sukceson, kaj kiuj ĉeestos la 
regionan renkontiĝon en Avignon,tiuj 

ĝin vidos. 

000X000X000X900X000X000X000X000X000X000X000X000X000X000X000X0
00X000X000X000 

RECENZO 
ELEKTITAJ PAROLADOJ KAJ 1RELEGOJ, de 

: - Ivo 
LA PENNA = antaù-perolo de G. WARING- 

HIEN ~ 152 paĝoj —- Bld. la aŭtoro 
mem - afrenk.prezo: 16,50 F. (47 ste- 
loj) ĉe la Libro-servo de U.F.E. 

La aperon de nova bonega libro 

oni devas saluti kiel elstare ĝojig- 
an eventon, precipe kiam temas pri 

unu el tiuj verkoj, kiuj signas la 

progresadon de la E. Literaturo, kaj 

kies ĉefa rolo estas konduki niajn 
samideanojn al la plej alta nivelo 
en la kono de nia lingvo kaj de nia 
movado. 
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La titolo mem de tiu novaperint- 

290 elvokas en niaj memoroj la Paro- 
ladojn de D-ro ZAMENHOR, speciale, 

tiujn de la unuaj dek kongresoj; en 
sia entaŭ-parolo, Prof. G.WARINGHIEN 
prave skribis: "Libro analoga al ĉi 
tiu ekzistos nur unu: La Paroladoj 

de D-ro Zamenhof". 
Tiun duan valoran juvelon, kiun 

Prof. IAPENNA alportas al ni, ni po- 

vas konsideri el pluraj vidpunktoj: 

A~Instrua: okaze de sia partopre- 

no en la grandaj kunvenoj kaj kon- 
gresoj de nia Movado, D-ro LAPENNA 
trovis motivojn por pritrakti tiun 

aŭ alian aspekton de la nombraj pro- 

blemoj solvitaj aŭ solvotaj; sekve, 
ni renkontas tie ilian eĥon: "Hultu- 
ra valoro de la Intermacia Lingvo —- 

Ideologiaj elementoj de esperantismo 

-Humonisma Internaciismo kaj la In- 
ternacia Lingvo..." Krome, apartan 
mencion meritas la stilo, tiel flua 
kej eleganta de I. Lapenna, kies Ĉiu 
frazo estas modela. Kiom da pliboni- 

goj povus ricevi la stilo de juna 
esperantisto, se li kutimiĝus atente 
legi de temp' al tempo kelkajn para- 
grafojn! 

B-Historia: La legantoj 
trovi tie fidelan 

ĝojos, 
spegulon de la 

kondiĉoj, kiuj signis la prosperadon 
kaj la disvolviĝon de nia lingvo en 
la mondo: "Unesko devas pritrakti la 

peticion - Intervenoj en Montevideo- 
La Grandeco de D-ro Zamenhof - Jaro 

de Internscia kunlaboro, jaro de in- 
ternacia Lingyo - Konciza historia 
trerigardo - Cefaj atingaĵoj 1948/65 

CPraktika: Prof. Lapenna prave 
konsciis, ke la hieraŭa historio es- 
tas le kondiĉo mem de la morgaŭa 
agado, kaj post la transdono de la 
eticio al U. N. 0. li alfrontas . la 

ĝeneralan planon de niaj venontaj 
klopodoj, kies plenumado kondukos 
nian lingvon al pli alta grado de 
uzado: fLa rolo de U.E.A. en la es- 
tonteco — Tri aktualaj taskoj - Per- 
spektivoj post la jaro de internacia 
kunlaboro. 

D-fine retorika: 
tuacio de nia Movado, 

en la nuna si- 
Prof. Lapenna 

estas sendube la plej perfekta ora- 

toro en la internacia lingvo; jam 
verkinte "RETORIKO" kie li donis me- 
todon, li nun proponas-.al siaj ve- 
nontaj imitantoj taŭgajn ekzemplojn; 
sed, tiurilate, ni aŭskultu la opi- 
nion de Pr. Waringhien, en la antaŭ- 
parolo:".... la junaj esperantistoj, 
kiuj deziras sin ekzerci en la ora- 
torado, povos f2ecile konstati, ĉe 
konkretaj ekzemploj, la aplikadon de 
la teorio; ili povos analizi la uzi- 
tajn procedojn, aŭ, kio estus pli 
utila el ili, leginte la komencan 
temon de tiu aŭ alia parolo, elpensi 
mem, kion ili kapablus diri pri ĝi, 
kiel ili kapablus disvolvi  teaugajn 
ideojn en taŭga formo, kaj fine kom- 
pari la rezulton kun la modela teks- 

to. 
La "ELEKTITAJ PAROLADOJ", de Ivo 

Lapenna estas ja riĉenheva libro,kiu 

certe plenigos mankon,ĉar ĉiu viven- 
ta lingvo, devas povi fieri pro-siaj 
oratoroj,kaj tiel pruvi al la ne- aŭ 
mis-informite publiko, sian vivante- 
con kaj perfektecon por esprimi la 

plej deliketajn nuancojn de la penso 
ar tiu libro estas -la kvazeŭa 

sekvo de la Zamenhofaj - paroladoj - 
kaj de Retoriko, estas tre dezirinde 
ke en ĉiuj landoj, kie la ekzamenko- 
misionoj volas prepari tre kapablajn 

oratorojn, tiu libro estu enprogram- 
igita. Ĝi estas tiel valora, ke ĉiu 
leganto, kiu ajn li estas, nepre 
trovos en ĝi, ĉe ĉiu legado, novajn 
detalojn, aŭ de li antaŭe ne rimark- 
itajn parolturnojn: 

Ankaŭ la presisto meritas laŭdojn 
La presejo Zwagers en Roterdamo, al- 
kutimigis nin al senriproĉaj produk- 
toj:nia revuo ESPERANTO, la jarlibro 
La koncerna libro estas presita per 

agrablaj kaj facile legeblaj literoj 
sur tre blanka kaj konkvalita papero 

Andre RIBOT 
m=z=zmmemezm=zoe 

XXIKXXKXKKXKXKKKKKKXXXKKKKXXXXXKKXXXX 

vi repagis..... 
vian kotizon?? 
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5 ~a 
UNIVERSALA 
KONGRESO DE 
ES FERANTO 

TEL ~ AVIV 
2-9 aŭgusto 1967 

KOTIZOJ: ĝis la 31/3 validas la je~ 
mm. na aliĝkotizoj: 
kongresano... eee. EL, TUB 
sis (injo Iu lo LOON PENSO IE 
JUKUIO VV I dO Va 34 
studento sesio lee sce PR. 54 
Blindgloj, o ss ce so. BT. 44. 

LIMDATO: Laŭ decido de la Komitato 
ez de U.E.A. dum la kongreso 

en Budepeŝto, aliĝoj por la 52a U„K. 
estas akceptataj ĝis la 22a de JUNIO 
1967. La limdato indikita sur la al- 
iĝilo (30.6.67) estas sekve nevelida 

GLUMARKO: Estas aĉetebla ĉe la Libro 
Servo de U.F.E. bela kolo~ 

rita glumarko, eldonita okaze de la 
52e U.K. Prezo por 5 folioj (50 glu- 
markoj): 3,50 Pr. 
EKSKURSOJ: La L.K.K.decidis organizi 

dum la kongreso du tutta- 
gajn ekskursojn: al Jerusalemo kaj 
al Nazareto. La ekskursoj okazos 
samtempe dimanĉon la 68an de aŭgusto. 

Post la kongreso okazos du trita=- 
aj ekskursoj: al Negev kaj al Gali- 
eo. 

Ambaŭ 3a ekskursoj okazos 
samtempe de la l0-a Zis la 13-a de 
aŭgusto 1967. 

Organizita de la Centra oftan 
de U.E.A. post la kongreso okazos 10 
taga ekskurso tra Israelo, de la 9-a 
ĝis la 20-a de aŭgusto matene 1967. 

Detaloj pri ĉiuj ekskursoj sekvos 
en venontaj komunikoj, kaj en la dua 
Bulteno. 
LOĜADO: L.K.K. memorigas ke li povos 
= akcepti mendojn por loĝado 
nur ĝis la komenco de Majo 1967. Es- 
tas do nepre konsilinda tuja aliĝo 
al la U.K. por ricevi ĝustatempe la 
duan bultenon en kiu troviĝos la so- 
la dokumento valida por rezervi la 
dormlokon dum la kongreso. 

1 ae ee ae 

  

FILATELA KRONIKO 
mmoumzezmoemoezeszzae= 

Dun la lasta duonjaro 
vaj esperanto-stampoj enz; 
Hispenujo: Bilbao okaze de la 27-a 

Hispana Esperanto-kongre- 
so (19-7-1966); 

aperis no= 

Japanujo: Pro la en Nagoja 53-a Ja- 
pena Esperanto Kongreso, 

(20-VIII-1966); 
Erancujo: Varbstampo pri ekspozi - 

cio kiu okazis de aŭgusto 
ĝis oktobro en Pedagogia Instituto - 
4/8 — 29/I0 — 1966). 

Germanujo: UELZEN, kiu estis la loko 
de la l0-a jar-kunveno de 

GEP... 1 

ESPERANTO LIGO FILATELISTA: Tiu ligo 
am de pluraj jaroj opodas kunigi 
samideanojn-filatelistojn, kiuj in~ 
teresiĝas al la temo "Esperanto kaj 
Filatelo", 

Jam de du jaroj ELF klopodis far- 
iĝi Kunlaboranta Faka Asocio de UEA. 
En Budapest (1966) la Komiteto de U. 
E.A. akceptis tiun peton. Kontrakto 
estas farota inter UEA kaj ELP. 

En 1967, la kotizo por ELF estas 
5 Fr. pagebla al S-ro ROUSSEAU (CCP. 
PARIS I14.399.0I) landa reprezentanto 
de ELP por Francujo. 

Per tiu kotizo vi ricevos la li- 
gan bultenon "La Verde Lupeo", kiu 
informos vin pri la supredirita temo 
filatela. 

ALVOKO: Dum aprilo 1967 en la germa~ 
ne urbo Düsseldorf, okazos regiona 
kunveno esperantista sur la temo"Es- 
peranto kaj la Filatelo".ELP konsen- 
tis kunaranĝi la kunvenon, kaj- helpi 
per konsiloj, prezenti lumbildparola~- 
don, kt Deco 

Interesatoj bonvolu peti detalojn 
ĉe la prezidanto de ELF:8S-ro Hermann 
HEISS, Hollmattstrasse 34 - D. 7602- 
OBERKIRCH (okcid.Germanujo). 

FINE, ni sugestas al niaj francaj 
amikoj filatelistoj,ke ili uzu ĉiujn 
eblecojn partopreni ekspoziciojn. 
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OS DE LA ENBORE, „ROJOJ DE LA FRESSE 

L'interview exclusive d' Enrico 
MACIAS per l'Attaché de pregse de U. 
F, E., diffusée dès le 20 décembre 
1966 per les Agences et la Radio (Le 
Chanteur a été également interviewé 
par FRANCE-INTER et RADIO-LUXEMBOURG 
le 22,12.1966) a été bien reprise 
par l'ensemble de lapresse parisien- 
ne, quotidienne et hebdomadaire, et 
le presse régionale. 250 exemplaires 
d''ESFERANTO-ACTUALITES" ont d' ail- 
leurs été adressés aux grands jour- 
neux français afin de leur faire con~- 
naître cette publication, et attirer 
leur attention sur l' activité de 1! 
Union Française pour l' Espĉranto, 
seul CENTRE NATIONAL DE L'ESPERANTO, 
en France. 

L'enregistrement de quelques- uns 
des succès d'Enrico MACIAS se fera 
prochainement, les traductions lui 
ayant déjà été soumises. 

Le sortie à Paris du film INCUBUS 
et les réactions de la critique ci- 
németographiques seront évoquées 
notre prochain numéro, 

L'U. F. E. a adressé à certaines 
revues le communiqué suivant, préci- 
sant les conditions de réalisation 
de ce film: 

“A la suite de la publication 
dans votre revue d' une critique sur 
le film de Leslie Stevens "INCUBUS", 
l' Union Frangaise pour l' Espĉranto 
tient à préciser que ce film a été 
réalisé sens le concours d'espéran- 
tistes, par des acteurs américains 
n'ayant aucune connaissance pratique 
de la Lengue Internationale. 

Le résultat aurait été identique 
si le frençeis avait été, dans les 
mêmes conditions, utilisé dans un 
film par des acteurs n' en ayant au- 
cune notion", 

"AUX ECOUTES" l'a publié, le “Nou- 
vel OBSERVATEUR" et "ARTS & LOISIRS" 
l'euront publié au moment ou sortira 
le présent numéro de notre revue. 

POCHETTES or "D'INFORMATION 
mimi mimi 

fabrication 
informe 

'U.P.E. a decide la 
de pochettes plastiques d' 
tion comprenant: 
- 1 ex. de "Faits de base sur l'Es — 

peranto (document CED n°7), : 
-~ l feuille "Grammaire de l'Esp9", 
- l dépliant "Soyez tourné vers l'a 

venir", 
l revue internationale, 

~ l revue nationale, 
~ l prospectus publicitaire ou tou — 

ristique en espéranto. 

La fabrication de cette pochette 
plastique (annoncée il y a quelques 
semaines par une circulaire aux grou— 
pes) ne sera entreprise qu'à la con- 
dition d'une commande minimum globa— 
le de. 500 EXEMPLAIRES. 

La réalisation de cette pochette 
de documentation sera abandonnée si 
la commande n'atteint pes 12 quanti- 
té prévue au ler avril 1967. 

Les sommes versées seront immé— 
diatement remboursĉes dans ce cas. 
mimi nine ins nt 

0... sessceccsco 

"ESTERANTO-ACTUALITES" 
nel 

jam ELĈERPITA!! 

JOEBIAS 
sged.... 

multej grupoj ankoraŭ . 
neglektas . 

tiun franclingvan . 
informilon. . 

-o-w . 

L55014 
6,75 

135,00 

10 ekzempleroj 
50 ekzempleroj 

100 ekzempleroj 
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A L'OCCASION DU 52-ème CONGRES UNIVERSEL D'ESPERANTO A TEL-AVIV (2-9 VIII 67 
mymimimimimimimimimpmimimpmimimimimles mp mimimimtmimimimimimieieimiminininii- 

L' AMERICAN EXPRESS 
(ee Ss) So mamo SE mano on eme Momo so. 

organise à votre intention plusieurs 
art gro d' excursions pendant et 
après le Congrès(départ par avion de 
Paris et plusieurs autres villes de 
Province): 

Programme (A) 
EP 

2/8 Départ par avion 
3/8 Ouverture du Congrès 
4/8 Visite de Tel-Aviv et Jaffa 
5/8 Excursion à Sodom et Mer morte, 
6/8 Excursion à Nazareth ou à  Jé- 

rusalem, 
LA Participation eu Congrès 
8/8 
9/8. Clôture du Congrès 
10/8 Départ de Tel-Aviv pour retour, 

Programme (B) Extension Jordanie-Sy— 
“ke—nece Ja -J iben 
2 au 9/8: programme (A) (Israel) 
10/8 Départ pour Jérusalem et visite 

de la ville, 
11/8 Visite de Jĉrusalem (Jordenie) 
12/8 Excursion à Hebron et Bethleem 
13/8 Dépert pour Beyrouth, et visite 

de la ville 
14/8 Excursion à Tyr et Sydon 
15/8 Excursion à Baalbeck et Damas 
16/8 Excursion au Krack des (Cheva- 

liers, Tripoli et Byblos 
17/8 Départ de Beyrouth (retour) 

0 = O= Om 

CONDITIONS 

Tous ces prix comprennent! 
- les transports aériens en classe- 

touriste (minimum 25 personnes), 
~ programme 4: le logement selon le 

catégorie demandée, 
~ programme B: le logement sur la 

base d'une chambre à 2 lits+bains: 
en Israel, les petits déjeûners,et 
en Jordenie, Syrie et Liban, pen- 
sion complète, 

- visites et excursions, 
programme, . 

- les transports des aéroports aux 
hôtels et vice-versa, 

- assurance des bagages jusqu'à la 
somme de 1000 F. et des accidents 
de voyage jusqu'à 100.000 F. 

suivant le 

CES PRIX NE COMPRENNENT PASt 

- les taxes d'aéroports et les déjeû- 
ners et diners en Israel, 

- les boissons, et toutes dépenses de 
caractère personnel, 

Tous les renseignements au 
de l'organisation de ces 
sont à demander à: 

sujet 
excursions 

AMERICAN EXPRESS 
Services Congrès 
Référence RF/1 
11, rue Scribe 

75 PARIS 9 
nd a ie eee cn oi do 2 

qui entrera directement en relation 
en mer UE ME RE mi ei mn avec les personnes intéressées par 

PROGRAMME A (oa forfaitsire par ces propositions.Nous croyons toute- 
mememmmmmoa=z personne) fois devoir attirer l' attention de 
Hôtel Luxe ch.dble avec bain 2013 F celle-ci sur le fait que le l o ge- 
Hôtel "A" ar =” 770. F ment en Israel posant des problèmes 
Hôtel "B" ch.dble douche 1366 F difficiles, il leur est conseillé d' 
Hotel "B" ch.triple sans bainl314 F adresser leur inscription avant le 
Hôtel "B" dortoir 6 personnes1286 F ler Juin 1967 accompagnée d'un ver- 

FROGRAMME B (forfait par pers)2539 F 
sement d'acompte de 300 F. (CCP IO - 
54 ~ 50 PARIS — AMERICAN EXPRESS) 
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“Sedo en 

S-ro BELHOSTE 

S-ro FENEYROL -. 

S-ro CANAT 

Frato MARMOU 

S-ro VEROT 

S-ro HULLIN 

S-ro LAURENT P. 

S-ro ! ; 

S-ro 

S-ro 

S-ro 

S-ro 

S-ro 

S-ro l. 

8-ro 

S-ro 

S-ro 

S-ro 

S-ro LAPTERRE 

S-ro BOISSOU 

S-ro DESPINEY 

S-ro JACQUOT 

Anonimulo J. 

S-ro FENEYROL 

S-ro N. 

S-ro PARISSOT 

S-ro MICHEL 

Veterano 

S-ro THILLAIS .... 

S-ro BAZIN 

S-ro DALET 

Pastro. GOERGER 

S-ro 

S-ro 

S-ro 

S-ro 

S-ro 

S-ro 

S-ro 

MOURGUES 

LAURAT 

AGOURTTNE 

CAZAUDARE 

S-ro DUTHILLEUL 

EPSTEIN 

LLECH-WALTER ... 

S-ro PERRELET 

S-ro MACKONSKI 

S-ro ROUSSEAU .. 

S-ro GUTLLAUME 

Anonimulo C. .. 

Anonimulo J. ... 

8-ro G. ROBERT 

S-ino BICAN ... 
Anonimulino C. 

8~ino DEHRI .... 

F-ino BONNEFOUS 

F-ino BECH-HANSEN ... 

F-ino LOUYS. 

S-ino 

S-ino 
F-ino 

F-ino 

F-ino 

F-ino 

. 100,00 

9;50 

MARGAR ET .. 
ROBINEAU ., 
HODEBERT 
LOUYS .. 

8, 
„129, 00 

DONACOJ "l "FONDUSO | ESPERANTO-DOMO" 

S-ro, LAVARENNE .... 

S-ro BELHOSTE . 
S-ino LAVALLEE .. 

S-ino LEGRAIN 

S-ro KACZKA ....... 

S-ro LLECH-WALTER .. 

Anonimulino L. 100,00 S-ino SANTREUIL ... 10,00 S-ro TAVERNIER 

F-ino J.BILLIEMAZ .. 100,00 S-ino CHEVERRY 50,00 Sumo 1a Listo 

221522202222 2S27 2N2 US LUS ISISEIT-SLSISTESESALESIANESES IE IIS SESNSASS ISA SET 

Lime 24e LUS OMS MSNM LUS TN LUN LUN IS IIAN SAME LSU LIMLSITIDEITIIANS TEST TSS ES SES eva sum 2 

COTISATIONS pour U.F.E. et pour U.E,A. 

mimimimimimimimimimimimsimimimimi=ii=imiiii 
U. E.A, 
Membro Jarlibro ......-..... 17,50 
Membro Abonanto ............ 35,00 
Membro-abon.Kontakto ....... 35,;00 

Membro-Junulo ......---ses«.e l7,50 
Membro Subtenanto .......... 55,00 
Membro Dumviva .......»-.... 700,00 
Simpla abono al ESPERANTO,. 27,00 

S-ro MALMGREN 

S-ro BELHOSTE 

S-ro BRIAND 
F-ino CLAVIER 

S-ro CURNELLE .. 

Anonimulo OC. 

200,00 

100, 00 
100, 00 

10,00 

1000, 00 

100,00 

S-ro VAYSSIERES ... 

S-ro LAGNEAUX 

Anonimulino V. 

S-ro R.BERNARO . 

S-ino OEHRI . 

Veterano 

100, 00 

20,00 

1000 ,00 

109,00 

10, 00 

75,00 

Uu, PF. EF. 
Membre Bienfaiteur ......... 50,00 F 
Membre Donateur ... i eser esse 509007 

Membre Titulaire ........°.+ 20,00 F 

Membre Junior (18 à 21 ans). 8,00 F 

Ces membres reçoivent la Revue Fran- 
çaise d'Esperanto, et "Esperanto-Ac- 

tualités". 
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=0=0=0=0=0= Abono al OOMOTO altigis je.. 8,50 
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5 IG DE LIBRA JI EIE 
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La Dia -Komedio.::.s.s. s.s cs. 600,00 
ETUDE & ENSEIGNEMENT Peer Gynt (Ibsen)............ 11,20 

  

Reĝo Sdipo, Antigono.,....... 110,00 
Espérento-Menuel.............. 68,00 Le Revizoro 3 4,50 
Esperanto, fil d'Ariane....... 14,00 Sonĝe sub Pomarbo (Baghy).... 10,00 
Fundamento (p. de Albault).... 13,50 Taglibro de Anne Frank....... 11,50 
Lingvo kaj Vivo.....(bindita). 20,00 Topaze = Ŝipego "Tenacity"... 10,00 
Lingvaj Respondoj (Zamenhof)... 7,50 Tartarin de Taraskono....-e-e 7,00 
Iudoviko en Nederiando........ 16,00 | Virineto en Bluo... . sss esos 3,930 
Ni parolu en Esperanto........ 4,80 Vitralo (J. Francis)........e 6,00 
Plena Gramatiko (vol.I)....... 12,00 

RELIGION & PHILOSOPHIE 
DICTIONNAIRES 

ei ~a Tio, kion mi kredas (Rostand) 3,00 
Léger - Albault (Pir E)....... 20,50 Maksimoj (La Rochefoucruld).. 2,00 
Yaringhien (B E).).....sloV. 33500 La Nova Testamento........--co 3330 
léxique Léger. (E + F).....5:4..6/00: Ila Bankta Biblio........«sveeo 19400 
Naŭlingva Leksikono (Bastien). 10,00 La Vivo de N.S.Jesuo (Dickens 5,00 
Plena Vortaro de Esperanto.... 20,00 
Vocabulaire de poche (Bastien) 3,30 GEOGRAPHIE et VOYAGES 

    

HISTOIRE DU M QT Aŭstralio lando k. popolo.... 3950 
De Perizo al Lazura Marbordo. 1,60 

Le Docteur Espéranto.......... 6,50 Ekspedicio Kon-Tiki.......... 18,50 
La Esperanto-liovado........... 73,00 Kanako el Kananam............ 11,00 
La Internacia Lingvo.......„... 8,50 (La bela subtera Mondo.....:.. 10,00 
Leteroj de Zamenhof (2 vol.).. 28,00 Nepalo malfermas la pordon... 15,00 
Originala Verkaro..,........... 20,00 Pariza gvidlibro ilustrita... 3,00 
Historio de la Lingvo Esp°.... 9,50  $Sipestro rakontas............ 8950 
Vivo de Zamenhof (Privat)..... 4,50 Tempesto super Akonkagvo..... 11,00 
Zamenhof (M.Boulton)......» see: 19508 

3 ARTS SCIENCES TECHNIQUES 
LITTERATURE 

| Atakoj kontraŭ ĝardenplantoj. 15,50 
ENnel9 AnlOlOZSJO „esis es es verre 14,00 AMUZO per.Sclenco...-.«..se»-ce 6,00 
Akbar (Proumer)....ssmnmessese el, RetOrikO.............(lLapenih NINI 
Aventuroj de Merteno Drake... 4,50 Sekretoj de la hiarestaĵoj.... 7,50 
piidiioro pri Bestoj.» s.n. 1153 Vivo .de la Plantoj)j,....esese. 41) 
Dane Antologio..... spssssisess 10 XI 
Eroj (M. Boulton)...«ssesvese» 12,9)  DISQUES 
Esperanta Antologio (Foemoj).. 21,50 
Febeloj de Andersen......esse+ 15900 Cours complet E disques plus : 
Fabiola...........(broŝurita). 7,0 7 livrets..... 184,00 
Ĝo ja Podio (Schwartz)»»as,»e»» 6,00 4 

Héros existentislistes........ :%,00 Frais dr expedition et de poste: 
Jnyito'al. Ĉielo.,;ssss»4 sese “44,3) ĝo dusau 0 F. ~ 15% jusqu'à 20F. 
Kiel skvo de l'rivero (bind.). 19500 et 10% au-dessus. Les ordres sont 
la,Marvirineto.,,...akvasssses«.40,9]) à adresser avec les fonds A UFEt 
Malsata ŝtono (AR. MORI fimXe» 16,00 34, rue de Chabrol ~ FPeris (10ème) 
La Naŭzo (Sartre/Bernard)..... 20,00 C.C.P.PARIS 855-35 
Normandaj Rakontoj............ l7;00 
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